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Επεισόδια στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συζήτηση για το 
δημοψήφισμα - Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: «επιστροφή στην ανάπτυξη 
μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ευρωπαϊκή οικογένεια» 
 
Επεισοδιακή ήταν η χθεσινοβραδινή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, την ώρα που συζητούνταν το θέμα του δημοψηφίσματος. 
 
Συγκεκριμένα η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
συνεκλήθη σε έκτακτη συνεδρίαση χθες το απόγευμα με κύριο θέμα τη συμμετοχή 
του ΤΕΕ σε επιτροπή υποστήριξης του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος, όπως 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011 «Διεύρυνση 
της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος (ΦΕΚ 
220Α/24.11.2011).  
 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με απαρτία και η συζήτηση προχωρούσε κανονικά, όταν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων εισέβαλαν δεκάδες άτομα. Η συνεδρίαση εμποδίστηκε από 
ομάδα αγνώστων που έκλεισαν τις δύο εισόδους της Αίθουσας Συνεδριάσεων και 
δήλωσαν ότι δεν θα την άφηναν να πάρει απόφαση. Μετά τις ενέργειες των 
αγνώστων και παρά τη θέληση της πλειοψηφίας των παρόντων, μέλη της ΔΕ 
αποφάσισαν να αποχωρήσουν για να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη απαρτίας. 
Σύμφωνα με τα 8 από τα 15 μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που παρέμειναν στην αίθουσα, η 
όλη διαδικασία εμποδίστηκε γιατί ήταν ορατή η πλειοψηφία ΥΠΕΡ του ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού της χώρας και της παραμονής της Ελλάδας στο Ευρώ. 
 
Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: 
«Ζούμε ιστορικές στιγμές και πρέπει να κάνουμε δύσκολες επιλογές. Αυτό όμως που 
πρέπει πρώτα από όλα να πετύχουμε είναι η ενότητα των πολιτών και της κοινωνίας 
μπροστά σε όσα δύσκολα έρχονται. Όποτε ο λαός μας έμεινε ενωμένος 
μεγαλούργησε, όταν όμως διχάστηκε το πληρώσαμε ακριβά. 
  
Δυστυχώς κάτι τέτοιο συνέβη και χθες στο ΤΕΕ όταν, ως ο πρώτος επιστημονικός 
φορέας της χώρας, προσπαθήσαμε να συζητήσουμε, να τοποθετηθούμε και να 
συμμετέχουμε στις διαδικασίες του δημοψηφίσματος. Κάποιοι προσπάθησαν να 
ματαιώσουν κάθε συζήτηση και να επιβάλλουν τις απόψεις τους.  
 
Υποτίθεται ότι το δημοψήφισμα είναι κυρίαρχη δημοκρατική επιλογή του λαού. Πως 
όμως ενισχύεται η δημοκρατία, όταν άνθρωποι, που προφανώς στηρίζουν την 
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία δεν είναι μέλη της ΔΕ/ΤΕΕ έρχονται κατά τη χθεσινή 
συνεδρίαση για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στις επιτροπές υποστήριξης του 
δημοψηφίσματος και απειλούν τη Διοικούσα Επιτροπή να μην πάρει απόφαση; 
Προφανώς γνώριζαν και καταλάβαιναν ότι υπάρχει πλειοψηφία που στηρίζει το ΝΑΙ 
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στην Ευρώπη,  όπως προκύπτει και από ανακοίνωση που υπογράφουν τα οκτώ από 
τα δώδεκα παρόντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Αυτές οι 
καθεστωτικές, φασιστικές και αντιδημοκρατικές λογικές πρέπει να τελειώσουν.  
 
Ας μιλήσουμε με γεγονότα. Πέντε μήνες διαπραγμάτευσης με μηδενικό αποτέλεσμα 
φέρουν την υπογραφή τόσο της κυβέρνησης όσο και των εταίρων μας. Τώρα η 
κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη της απόφασης στο λαό, χωρίς μάλιστα να του λέει τι θα 
κάνει αν υπερισχύσει το όχι. Φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο θα μας πάει δεκαετίες πίσω. 
 
Οι Έλληνες πολίτες έχουν πληρώσει βαρύ κόστος από τα μέτρα και τις πολιτικές των 
τελευταίων ετών. Ωστόσο, οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι ότι επιστροφή στην 
ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ευρωπαϊκή οικογένεια και όχι θέτοντας 
την χώρα στο περιθώριο ή σε απομόνωση. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα που τίθεται 
εκ των πραγμάτων είναι αν θα παραμείνουμε εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας ή αν 
θα διακινδυνεύσουμε ένα «όχι» που κανείς δεν μας εξηγεί τι θα φέρει την επόμενη 
ημέρα. 
 
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, το ΝΑΙ σημαίνει: 

 παραμονή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και διασφάλιση της 
ευρωπαϊκή μας προοπτικής τα επόμενα χρόνια, 

 παροχή ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,  

 διασφάλιση των καταθέσεων και άνοιγμα των τραπεζών, 

 απρόσκοπτη καταβολή μισθών και συντάξεων στους πολίτες, 

 οικονομική σταθερότητα ως προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, 

 χρηματοδότηση της χώρας για τα επόμενα χρόνια, 

 διασφάλιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για χρηματοδότηση της 
ελληνικής οικονομίας, όπως το ΕΣΠΑ και οι αγροτικές επιδοτήσεις, που 
συνολικά φέρνουν στη χώρα πάνω από 43 δις ευρώ, έως το 2020. 

 
Αντιθέτως το όχι σημαίνει: 

 έξοδος από το Ευρώ, 

 έξοδος από την Ευρώπη, άρα απώλεια των πόρων από το ΕΣΠΑ και τις 
αγροτικές επιδοτήσεις που συνολικά ξεπερνούν τα 43 δις,  

 αποκλεισμό από κάθε άλλο αναπτυξιακό πακέτο της Ευρώπης, όπως το 
«Πακέτο Γιούνκερ».  

 διακοπή έργων υποδομών όπως δρόμοι, γέφυρες, πλατείες και έργα αστικής 
ανάπλασης, βρεφονηπιακοί σταθμοί και τόσα άλλα. 

 
Ενημέρωσα γραπτώς για τα γεγονότα τον Υπουργό κύριο Βούτση που είναι αρμόδιος 
για τη διαδικασία του δημοψηφίσματος και περιμένω να τοποθετηθεί επίσημα.  
 
Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και θα παραμείνει και μετά το δημοψήφισμα της 
Κυριακής σε αυτόν τον προσανατολισμό. Λέμε ξεκάθαρα ΝΑΙ στην Ευρώπη». 


